
 

 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS KLIENTAVGIFTER FR.O.M. 1.1.2018 
  (KAF=klientavgiftsförordningen 912/1992) 

    

         

         Social- och hälsovårdsnämnden, 12.12.2017, § 123 
    Social- och hälsovårdsnämnden, 20.3.2018, § 29 
    

         

         ÖVRIGA KLIENTAVGIFTER / Hem- och anstaltsvården 
   

         

     

1.1.2016 
 

1.1.2018 
 

         KORTVARIG ANSTALTSVÅRD 
      KAF 12 §: i annan än psykiatrisk enhet 

 
49,50 €/vårddag 48,90 €/vårddag 

Efter att avgiftstaket överskridits är avgiften 22,80 €/vårddag 22,50 €/vårddag 

För under 18 åringar får man högst debitera 7 
    dagars avgift per kalenderår 

      

         

         KORTVARIG VÅRD INOM EFFEKTIVERAT 
     SERVICEBOENDE 

   

32,70 €/vårddag 32,30 €/vårddag 

(avgiften räknas inte in i avgiftstaket) 
     

Vård dag- eller nattid fr.o.m. 1.4.2018 
   

16,15€/dag eller 
natt 

         

         DAG- OCH NATTVÅRD 
      KAF 13 §: för dag- och nattvård på hälsovårds- 

    central, sjukhus eller dess enheter eller inom en 
    socialvårdsanstalt eller annan enhet debiteras i 
    stället för den i 12 § fastställda avgiften högst 22,80 €/vårddag 22,50 €/vårddag 

För personer under 18 år lika som för kortvarig 
    anstaltsvård. 

       

         SERVICE UNDER NÄRSTÅENDEVÅRDARENS  
    LEDIGHETER 

   

11,50 €/vårddygn 11,40 €/vårddygn 

Avgift för den närvårdades dagverksamhet 
    fr.o.m. 1.4.2018 

     

11,40€/24 timmar 

         DISPONIBLA MEDEL SOM BÖR LÄMNAS FÖR 
    PERSONLIGT BRUK 

       inom långvarig anstaltsvård minst 
 

107,00 €/mån 108,00 €/mån 

inom serviceboende minst 
  

214,00 €/mån 216 €/mån  

         



 

 

         AVGIFTSTAKET 
       Om avgiftstak fastställs i 6 a § i klientavgiftslagen. 

    Storleken på avgiftstaket € / kalenderår 
 

691,00 € 
 

683,00 € 
 

         Avgifterna för följande service räknas in i avgifts- 
    taket: 

        besöksavgift hos hälsovårdscentralläkare 
    individuell fysioterapiavgift 

      poliklinikavgift 
       dagkirurgiavgift 
       avgift för vård i serier 

      natt- och dagvårdsavgift 
      avgift för rehabiliterande vård 
      avgift för kortvarig anstaltsvård inom social- och 

    hälsovården 
       

         Efter att avgiftstaket har nåtts är ovannämnd service  
   avgiftsfri fram till slutet av ifrågavarande  

    kalenderår. 
       För kortvarig anstaltsvård uppbärs 

dock 
 

22,80 €/vårddag 22,50 €/vårddag 

         De avgifter som uppbärs för service för under 18 
    åriga barn beaktas tillsammans med avgifterna för 
    dennes föräldrar eller annan förmyndare. 
    

         

         SERVICE SOM GES HEMMA 
      Månadsavgiften för service som ges hemma fortgående och regelbundet får högst vara så 

stor som den senare presenterade avgiftsprocenten uppvisar i fråga om månadsinkomster 

som överskrider inkomstgränserna. 
     

         Avgiftsprocenterna och inkomstgränserna: 
    

         1.1.206 
   

1.1.2018 
    Person- Inkomst- Avgifts% 

 
Person- Inkomst- Avgifts% 

  mängd gräns 
  

mängd gräns 
   

 

€/mån 
   

€/mån 
   

         1 573 35 
 

1 576 35 
  2 1057 22 

 
2 1063 22 

  3 1657 18 
 

3 1667 18 
  4 2050 15 

 
4 2062 15 

  5 2481 13 
 

5 2496 13 
  6 2849 11 

 
6 2866 11 

  



 

 

         Då personmängden är högre än sex, ökas inkomstgränsen med 350 euro och avgifts- 

procenten sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person. 
  

         

         

         AVGIFTERNA SOM UPPBÄRS FÖR TILLFÄLLIG SERVICE SOM GES HEMMA 
  

         

         

     

1.1.2016 
 

1.1.2018 
 

         För tillfällig hemservice debiteras, då 
     hembesöket utförs av läkare eller tandläkare 19,10 €/besök 18,90 €/besök 

och för besök som utförs av annan person  
    (KAF 3 § 5 mom.) 

   

12,10 €/besök 12,00 €/besök 

         För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut  
    någon särsklid avgift hos personer som får fort- 
    gående och regelbunden hemsjukvård. 

     

         Ifall klienten får flera besök dagligen, faktureras 
    den tid som sammanlagt använts och faktureringen  

   sker enligt den sammanräknade tiden enligt 
    följande: 

        under 3 h 
    

12,10 € 
 

12,00 € 
 3-6 h 

    

25,90 € 
 

25,60 € 
 7-10 h 

    

38,00 € 
 

37,50 € 
 för hela dygnet 

   

74,20 € 
 

73,30 € 
 

         

         För hemsjukhusvård debiteras 
  

20,90 €/dygn 20,60 €/dygn 

För läkarbesök inom hemsjukhusvården 
 

19,10 €/besök 18,90 €/besök 

         Dygnspriset inkluderar vården i sin helhet (bl.a. 
    även iv-mediciner, vätskor, näringslösningar, sår- 
    vårdsprodukter) oberoende av mängden besök och  

   åtgärder. 
        Ifall patienten redan är klient inom hemvården eller 

   inom det effektiverade serviceboendet, uppbärs  
    ingen separat avgift för hemsjukhusvården utan  
    besöken beaktas vid faktureringen av hemvården. 
    Avgiften (20,60 €)  som uppbärs för hemsjukhusvård  

   räknas in i avgiftstaket fr.o.m. 
1.1.2018.  

     Avgiften (18,90 €) som uppbärs för besök av hemsjukhusets 
   läkare räknas in i avgiftstaket fr.o.m. 1.4.2018. 

    



 

 

         VÄRDET PÅ SERVICESEDELN SOM GIVITS FÖR FORTGÅENDE OCH REGELBUNDEN 
 HEMSERVICE 

       

         Det lägsta servicesedelvärdet är minst  
 

7,00 €/timme 7 €/timme ?? 

         

         

         

         

         

         INKOMSTGRÄNSER SOM BÖR FÖLJAS VID FASTSTÄLLANDET AV VÄRDET PÅ SERVICESEDELN 

INOM FORTGÅENDE OCH REGELBUNDET GIVEN HEMSERVICE OCH HEMSJUKVÅRD 
 

         1.1.2016 
   

1.1.2018 
    Person- Inkomst- Avgifts% 

 
Person- Inkomst- Avgifts% 

  mängd gräns  
  

mängd  gräns 
   

 

€/månad 
   

€/månad 
   

         1 573 35 
 

1 576 35 
  2 1057 22 

 
2 1063 22 

  3 1657 18 
 

3 1667 18 
  4 2050 15 

 
4 2062 15 

  5 2481 13 
 

5 2496 13 
  6 2849 11 

 
6 2866 11 

  

         Då personmängden är högre än sex, ökas inkomstgränsen med 350 euro och avgifts- 

procenten sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person. 
  

          


